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Cluster 3.

Voortgang en planning
We hebben dit jaar hard gewerkt aan de Adamshofstraat en
de Oostzeedijk Beneden. Het werk gaat goed en we zijn al een
heel eind. Het laatste werk daar gebeurt na de zomervakantie.
Hieronder lees je waar we zijn en wat we nog gaan doen.

Onderzoek gedaan
We hebben onderzoek gedaan in de Lambertusstraat,
Lusthofstraat en Aegidiusstraat. Dat was nodig om een
goed beeld te krijgen wat we allemaal moeten doen. Uit dat
onderzoek is gekomen dat we bij Lambertusstraat 171-181
Grond saneren
de fundering niet hoeven te doen. Bij de andere adressen
Bij de woningen aan de Lambertusstraat hebben we
gaan
we
de
fundering
wel
aanpakken.
Net
zoals
de
kozijnen,
verontreinigde grond gevonden. Er zit overal lood in de grond,
In februari 2021 beginnen we met het werk. Hieronder zie je een overzicht van de volgorde waarin we werken.
Daaronder zie je wanneer we wat doen.
keuken, badkamers en toiletten.
behalve bij Lambertusstraat 171 t/m 181. Daarom gaan we de
grond saneren. Dat betekent dat we het bovenste gedeelte
weghalen en nieuwe grond aanleggen.

Planning.
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Het werk in 2021, 2022 en de planning

Overlast en op de hoogte blijven van het werk

In 2022 gaan we aan de slag op de volgende adressen:
Blok C Lambertusstraat 171-181 Start oktober 2021
Blok D Lambertusstraat 117-123 Start januari 2022
Blok E Lambertusstraat 81-97 Start maart 2022
Blok F Lusthofstraat 64-66 Start april 2022
Blok F Aegidiusstraat 88-92 Start april 2022

Woon je in de buurt van de adressen waar we in 2022 aan
de slag gaan? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief die
we regelmatig sturen om iedereen goed op de hoogte te
kunnen houden. Stuur een e-mail met je (huis)adres naar
funderingenkralingen@woonstadrotterdam.nl. Hier kun je
ook vragen en opmerkingen naar toe mailen. We geven zo
snel mogelijk antwoord.

•
•
•
•
•

De bewoners op deze adressen hebben al een brief gekregen
waarin staat wat we wanneer gaan doen.

Overige straten
Woon je op een van de onderstaande adressen? Je krijgt dan
nog een brief van ons wanneer we bij jou onderzoek komen
doen. Daarna kunnen we bepalen wat er allemaal moet gaan
gebeuren en kunnen we een planning maken.
Blok G
Aegidiusstraat 139-143, 147-149
Blok H
Aegidiusstraat 119-121, 125
Blok I
Aegidiusstraat 93-107
Blok J
Adamshofstraat 117-123, 127-149
Blok K
Oostmaasstraat 41-43, 55-61
Blok L
Paulus Potterstraat 48-50, 54
Blok M
Aegidiusstraat 142-170
Blok N
Oostmaasstraat 36-38, 46-54

Funderingsloket
Ben je particuliere eigenaar en woon je in het
Lusthofkwartier? De gemeente heeft een actief
funderingsloket om je te helpen om jouw problemen met
de woning te onderzoeken en aan te pakken. Kijk hiervoor op
www.rotterdam.nl/funderingsloket.

Je krijgt op tijd van ons en van de aannemer Dura Vermeer
ook een bericht wanneer er door het werk overlast verwacht
wordt. Denk daarbij aan geluidsoverlast en bijvoorbeeld
wanneer we tijdelijk de straat af moeten sluiten.

Vakantie
Tussen 26 juli en 15 augustus is het vakantie en liggen bijna alle
werkzaamheden stil.
We wensen je een fijne en gezonde zomer!
Team Funderingsherstel Cluster 3

